
 
 
 

Overeenstemming  over aanpassing van het bilaterale 
socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko 

 
 
 
Marokko heeft ingestemd met de door Nederland gewenste invoering van het 
woonlandbeginsel, de stopzetting van de export van de kinderbijslag en de beëindiging 
van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet. 
 
Wij zullen kort ingaan op de veranderingen die zullen ingaan per 1 januari 2016. 
 

ANW en WGA-vervolguitkering: 
Er is afgesproken dat het woonlandbeginsel wordt ingevoerd voor nieuwe 
nabestaandenuitkeringen en WGA-vervolguitkeringen vanaf 1 januari 2016 door deze 
uitkeringen te verminderen met een vast percentage van 10% op het bedrag dat betaald 
wordt in Nederland voor de gehele duur van het recht. 
 
Momenteel wordt een Associatiebesluit tussen Marokko en Europa voorbereid. Na de 
inwerkingtreding van het Associatiebesluit kan het woonlandbeginsel niet meer worden 
toegepast op nabestaandenuitkeringen en de WGA-vervolguitkeringen. De korting van 
10% zal per datum inwerkingtreding van het Associatiebesluit niet langer worden 
toegepast op deze uitkeringen. 
 
 

AKW: 
Er is afgesproken dat het recht op export van kinderbijslag voor nieuwe gerechtigden van  
1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 blijft. De Kinderbijslag zal worden betaald 
tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op de nieuwe kinderbijslaguitkeringen 
die in deze periode verstrekt worden, zal het woonlandbeginsel worden toegepast 
volgens het volgende schema:  
 
• voor kinderen geboren in 2016 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een 

vast percentage van 10% voor de gehele duur van het recht;  
• voor de kinderen geboren in 2017 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een 

vast percentage van 20% voor de gehele duur van het recht;  
• voor de kinderen geboren in 2018 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een 

vast percentage van 30% voor de gehele duur van het recht;  
• voor kinderen geboren in 2019 en 2020 wordt de Nederlandse uitkering verminderd 

met een vast percentage van 40% voor de gehele duur van het recht.  
 
Vanaf 1 januari 2021 zal de export van kinderbijslag voor nieuwe gerechtigden definitief 
stopgezet worden! 

 
Toeslagen Wet in het kader van de Arbeidsongeschiktheid: 

Er is afgesproken dat het woonlandbeginsel ingevoerd wordt op nieuwe 
uitkeringsgerechtigden Toeslagenwet in het kader van de arbeidsongeschiktheid vanaf 1 
januari 2016 volgens het volgende schema:  
 
• voor nieuwe gerechtigden waarvan het recht begint in 2016 wordt de Nederlandse 

uitkering verminderd met een vast percentage van 10% voor de gehele duur van het 
recht;  

• voor nieuwe gerechtigden waarvan het recht begint in 2017 wordt de Nederlandse 
uitkering verminderd met een vast percentage van 20% voor de gehele duur van het 
recht;  



• voor nieuwe gerechtigden 2018 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met een 
vast percentage van 30% voor de gehele duur van het recht;  

• voor nieuwe gerechtigden vanaf 2019 wordt de Nederlandse uitkering verminderd met 
een vast percentage van 40% voor de gehele duur van het recht.  

 
 

Beperking van de werelddekking bij tijdelijk verblijf in het kader van de 
Zorgverzekeringswet: 

 
Per 1 januari 2021 zal de werelddekking bij tijdelijk verblijf worden beëindigd. Bij tijdelijk 
verblijf kan worden gedacht aan vakantie, familiebezoek of overwinteren. Verzekerden 
kunnen tot en met 31 december 2020 ervoor kiezen om de zorgkosten te declareren op 
grond van het verdrag. De verzekerde hoeft de behandeling dan niet voor te schieten. De 
kosten worden via het Marokkaanse zorgorgaan en het Zorginstituut Nederland 
gedeclareerd bij de Nederlandse zorgverzekeraar. Het wetsvoorstel dat ziet op 
beëindiging van de werelddekking bij tijdelijk verblijf is momenteel nog in voorbereiding. 
 
	


